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Viering Maaltijd van de Heer  Voorganger: ds Jan van Helden  Ouderling: Jan Kuijper 

 Begeleiding: Abel Thijs / JvH 

 Koster:     Etienne Lieverst Lezing: Joke Verburg-Versluis 

 Welkom & koffie:  fam Tel KND: geen 

 Collecte:        Diaconie -Voedsel (reknr. diaconie is NL21INGB0004620431)  

 

                                Toewijding                          Mia Antonides 

Welkom       

Zingen  Psalm 105: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil gebed, Votum & Groet       
 

Zingen  HH 615 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed bij de opening van het Woord om de verlichting van en met de Heilige Geest. 

 

          Kinderen 

Kinderlied HH 658       
 

Omdat u groot bent en heilig, o Heer 

Buig ik mij neer, buig ik mij neer 

Omdat U groot bent en heilig, o Heer 

Buig ik mij neer 

 

Omdat U wijs en verstandig bent, Heer 

Buig ik mij neer, buig ik mij neer 

Omdat U wijs en verstandig bent Heer 

Buig ik mij neer 

Kindermoment 

 

  



Luisteren, Dienst van het Woord 

Zingen  Psalm 105: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Schriftlezing Exodus hfst 9: 13-21, 27-30, 34-35 (NBV21) 

 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Wacht de farao morgen in alle vroegte op en zeg tegen hem:  
“Dit zegt de HEER, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk gaan om Mij te vereren.  
Dit keer tref Ik jouzelf, je hovelingen en je volk met mijn zwaarste plaag,  
dan zul je beseffen dat er op de hele aarde niemand is als Ik.  
Ik had mijn hand allang naar jou en je volk kunnen uitstrekken en jou met de pest kunnen treffen,  
dan was je al van de aarde weggevaagd. Maar Ik heb je alleen in leven gelaten om jou mijn macht te tonen en 
om mijn naam op heel de aarde bekend te maken.  
Als jij mijn volk nog langer dwarsboomt en het niet laat gaan, zal Ik het morgen om deze tijd in Egypte  
zo zwaar laten hagelen als het nooit eerder heeft gedaan, vanaf de dag dat Egypte ontstaan is tot nu toe.  
Laat daarom je vee en alles wat er verder nog buiten is in veiligheid brengen, want alle mensen en dieren in 
het open veld die niet naar binnen gaan, zullen door de hagel getroffen worden en omkomen.”’  
 
Sommige hovelingen van de farao namen de woorden van de HEER ernstig en brachten hun slaven en vee 
binnen in veiligheid. Anderen sloegen er geen acht op en lieten hun slaven en vee buiten.  

Toen zei de HEER tegen Mozes:  
‘Strek je arm uit naar de hemel, dan gaat het in heel Egypte hagelen, op mensen, dieren en planten.’  
Mozes hief zijn staf naar de hemel, en toen liet de HEER het donderen en hagelen.  
Er schoot vuur naar de aarde, en de HEER liet de hagel op Egypte neerkletteren. Zo’n zware hagelbui,  
waarbij onophoudelijk de bliksem flitste, was er in Egypte nooit eerder gevallen, zolang het volk bestond.  
Overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles wat buiten was, op mensen, dieren en planten;  
zelfs de bomen werden vernield. Alleen in Gosen, het gebied waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet.  

 
Toen ontbood de farao Mozes en Aäron en zei: ‘Ditmaal erken ik dat ik gezondigd heb.  
De HEER staat in zijn recht, de schuld ligt bij mij en mijn volk.  
Bid tot de HEER dat Hij een eind maakt aan die vreselijke donder en hagel.  
Dan laat ik jullie gaan en hoeven jullie hier niet langer te blijven.’  
Mozes antwoordde: ‘Zodra ik de stad uit ben, zal ik mijn handen opheffen naar de HEER.  
De donder en de hagel zullen ophouden, zodat u beseft dat de aarde aan de HEER toebehoort.  
Maar ik weet dat u en uw hovelingen nog steeds geen ontzag hebben voor de HEER God.’  

(Het vlas en de gerst waren kapotgeslagen, want de gerst stond al in de aar en het vlas in de knop.  
Maar de tarwe en de spelt werden niet vernield, want die rijpen later.) 
Mozes verliet het paleis en zodra hij de stad uit was, hief hij zijn handen op naar de HEER,  
en toen hielden de donder en de hagel op, en stortte de regen niet langer neer.  
 

Toen de farao merkte dat de regen, de hagel en de donder voorbij waren, viel hij terug in zijn zondige houding; 
hij was onverzettelijk, net als zijn hovelingen. Hardnekkig bleef hij weigeren de Israëlieten te laten gaan,  
zoals de HEER bij monde van Mozes had aangekondigd.  
 

 
Zingen  Psalm 105: 9 

 

 

 

  



Schriftlezing Exodus hfst 10: 1-2, 8-11, 16-20 (NBV21) 

 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar de farao,  
want Ik heb hem en zijn hovelingen zo halsstarrig gemaakt om in Egypte al deze wonderen te kunnen doen.  
Ook wil Ik dat jij aan je kinderen en kleinkinderen kunt vertellen hoe hard Ik de Egyptenaren heb aangepakt  
en welke wonderen Ik bij hen heb verricht. Dan zullen jullie inzien dat Ik de HEER ben.’  

Mozes en Aäron gingen naar de farao en zeiden: ‘Dit zegt de HEER, de God van de Hebreeën:  
Hoe lang blijf jij nog weigeren je aan Mij te onderwerpen? Laat mijn volk gaan om Mij te vereren.  
Weiger je mijn volk te laten gaan, dan stuur Ik morgen sprinkhanen op je rijk af. Die zullen het land in zulke 
dichte zwermen bedekken dat er geen stukje grond meer te zien is. Ze zullen het weinige dat er na de hagel is 
overgeschoten opvreten en alle bomen die weer uitgelopen zijn kaalvreten.  
Je paleis en de huizen van je hovelingen en van alle andere Egyptenaren zullen er vol mee komen te zitten.  
Zoiets is op aarde nog nooit voorgevallen, eerdere generaties hebben zoiets nooit meegemaakt.’  
Hierna keerde Mozes zich om en verliet het paleis.  
De hovelingen zeiden tegen de farao: ‘Hoe lang moet die man ons nog in de ellende storten?  
Laat die Israëlieten toch gaan om de HEER, hun God, te vereren.  

Ziet u dan nog steeds niet in dat Egypte zo te gronde gaat?’  
 
Daarop werden Mozes en Aäron opnieuw bij de farao gebracht, en nu zei deze:  
‘Ga de HEER, jullie God, dan maar vereren. Maar wie gaan er eigenlijk mee?’  
Mozes antwoordde: ‘We gaan met jong en oud, met onze zonen en dochters,  
en we nemen ook onze schapen, geiten en runderen mee, want we gaan ter ere van de HEER een feest vieren.’  
‘Ik zou jullie nog eerder de hulp van de HEER toewensen,’ zei de farao, ‘dan dat ik jullie met je kinderen laat gaan! 
Jullie zijn niet veel goeds van plan. Het gebeurt niet!  
Alleen de mannen mogen gaan om de HEER te vereren. Dat is toch wat jullie wilden?’  
En hij liet hen uit het paleis wegjagen.  

Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Strek je arm uit over Egypte, dan komen er sprinkhanen, die alle planten zullen 
opvreten die de hagel heeft overgelaten.’ Mozes strekte zijn staf uit over Egypte, en toen liet de HEER die hele 
dag en die hele nacht een oostenwind over het land waaien. Toen de morgen aanbrak, 
had de wind de sprinkhanen aangevoerd. In grote zwermen streken ze in heel Egypte neer.  
Nooit eerder was er zo’n sprinkhanenplaag geweest en nooit zal er meer zo’n plaag komen.  
De sprinkhanen bedekten het hele land: de grond zag zwart van de sprinkhanen.  
Ze vraten alle planten en vruchten op die de hagel had overgelaten,  
zodat er nergens in Egypte aan bomen of planten nog iets groens te bekennen viel.  

 
Haastig ontbood de farao Mozes en Aäron. ‘Ik heb gezondigd tegen de HEER, uw God, en tegen u,’ zei hij. 
Vergeef me mijn zonde nog deze ene keer en bid de HEER, uw God,  
dat Hij mij nog van deze ene dodelijke plaag verlost.’  
Hierop verliet Mozes het paleis en bad tot de HEER.  
En de HEER liet de wind draaien en aanzwellen tot een krachtige westenwind,  
die de sprinkhanen de Rietzee in joeg. In heel Egypte bleef geen sprinkhaan over.  
Maar de HEER zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten te laten gaan.  

 
Zingen  Psalm 105: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schriftlezing Exodus hfst 10: 21-29 (NBV21) 

 

De HEER zei tegen Mozes: 
‘Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.’  
Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. 
Drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten.  
Maar waar de Israëlieten woonden was het licht.  
Toen ontbood de farao Mozes en zei: ‘Ga de HEER dan maar vereren.  
Jullie kinderen mogen mee, maar jullie schapen, geiten en runderen moeten jullie hier laten.’  
Mozes antwoordde: ‘Zelfs al zou u ons offerdieren ter beschikking stellen, dan nog moet ons eigen vee mee – 
geen enkel dier mag er achterblijven.  
Want we moeten de HEER, onze God, een offer brengen van dieren uit onze eigen kudden, en pas als we op de 
plaats van bestemming zijn, weten we waarmee we Hem moeten vereren.’  
Maar de HEER zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren hen te laten gaan. ‘Uit mijn ogen!’ beval hij. 
‘En waag het niet u nog eens te laten zien. Als u hier nog eens verschijnt, wordt dat uw dood.’  
‘Zoals u wilt,’ antwoordde Mozes, ‘ik zal u niet nog eens onder ogen komen.’  

 

Verkondiging  Sancties 3: God is heer, ook over een hart van steen 

Muziek   

     Antwoorden, ontvangen en delen 

Amen-antwoordlied  PP Psalm 51 (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaltijd van de HEER 

Inleiding 

Gebed 

Credo  

 

Zingen Lied 1005: 1 

 

 

 

Viering 

Brood 

Zingen Lied 1005: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrucht van de wijnstok 

  



Zingen  Lied 1005: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Delen 

Dankgebed en voorbede 

Heenzending en Zegen  
Slotlied  Lied 978: 1, 4   (zo mogelijk staande)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen & Amen 
Zingen Amen amen, (2x) 

 

 

 

 

 

Collecte Kerk: Diaconie-Voedsel (reknr. diaconie is NL21INGB0004620431) 

              AD 2022     


